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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน
้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สิน
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม
้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่ ผ่านการ
2559 ได ้มีมติอนุมัตงิ บการเงินสาหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิน
สอบทานจากส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว โดยมีค าอธิบ ายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
้ สุดว ันที่ 31 มีนำคม 2559 และ 31 มีนำคม 2558
คำอธิบำยและวิเครำะห์งบกำรเงิน สำหร ับงวด 3 เดือน สิน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในช่ว งสามเดือนแรกของปี 2559 บริษั ทมีผลขาดทุน สุทธิ จานวน 152 ล ้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร ้อยละ 1,482
ผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท และ บริษ ัทย่อย
ม.ค.-มี.ค.
2559
รำยได้รวม
โทรทัศน์
วิทยุ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
โครงข่ายดิจต
ิ อล
ร่วมดาเนินกิจการ
ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
อืน
่ ๆ
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)
กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษ ัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นส่วนน ้อย

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
ม.ค.-มี.ค.
เปลีย
่ นแปลง
2558
ร้อยละ

(ปร ับปรุงใหม่)
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ภำพรวมอุตสำหกรรม
ในช่ว ง 3 เดือ นแรกของปี 2559 อุต สาหกรรมโฆษณาได ้รั บ ผลกระทบจากการชะลอตัว ของสภาพเศรษฐกิจ
ซึง่ ส่งผลให ้บริษัทเอกชนหลายรายลดค่าใช ้จ่ายโดยปรับลดงบประมาณทีใ่ ช ้ในการโฆษณาลง จากข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
่ ในไตรมาสแรกปี 2559
โดย บริษั ท นีล เส็น (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า การใช ้งบโฆษณาในอุต สาหกรรมสือ
หดตัวลงร ้อยละ 8.58 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 26,734 ล ้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นงบโฆษณา
่ โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ทีม
ในสือ
่ ม
ี ูลค่า 12,511 ล ้านบาท (หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร ้อยละ 13) และ
โทรทั ศ น์ ร ะบบดิจ ิต อล ที่ม ีมู ล ค่า 4,485 ล ้านบาท (หดตั ว ลงจากช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ นร อ้ ยละ 9) ส าหรั บ
่ ประเภทต่างๆ สามารถจาแนกได ้ดังนี้
รายละเอียดมูลค่าโฆษณาในสือ

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาเพิ่มขึน้ ในไตรมาสแรก
ปี 2559

สื่อที่มีมูลค่ าโฆษณาลดลงในไตรมาสแรก
ปี 2559
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(หน่ วย: ล้ านบาท)

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ในขณะเดีย วกัน อุต สาหกรรมโทรทัศ น์ยั ง ได ้รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ต่า งๆ อาทิ จ านวนช่อ งโทรทัศ น์ท เี่ พิ่ม ขึน
้
การเรียงหมายเลขช่องในแพลตฟอร์มต่าง ๆ การยุตก
ิ ารให ้บริการโทรทัศน์ระบบดิจต
ิ อลจานวน 2 ช่อง และพฤติกรรม
ผู ้บริโภคที่ม ีแนวโน ม
้ รั บชมคอนเทนท์ผ่านทางหน า้ จอโทรทัศน์ ลดลง ล ้วนแล ้วแต่ส ่งผลต่อภาวะการแข่งขั นของ
ผู ้ประกอบการ ซึง่ รวมถึง บมจ. อสมท ด ้วย
รำยได้รวม
ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ได ้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ และการหดตัว
ของเม็ ดเงินโฆษณาดังทีไ่ ด ้กล่าวไปแล ้วข ้างต ้น ส่งผลให ้ไตรมาสแรกปี 2559 บมจ. อสมท มีรายได ้รวมจานวน
721 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 19 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยมีโครงสร ้างรายได ้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
 ธุรกิจโทรทัศน์ ร ้อยละ 35
 ธุรกิจวิทยุ ร ้อยละ 27
 ธุรกิจร่วมดาเนินกิจการ (สัมปทาน) ร ้อยละ 16
่ ใหม่ (โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network และสือ
่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ของ อสมท) ร ้อยละ 7
 ธุรกิจสือ
 รายได ้จากการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน
้ ดินระบบดิจต
ิ อล (BNO) ร ้อยละ 12
 รายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 3
ทัง้ นี้ธุ ร กิจ โทรทัศ น์ยั ง คงเป็ นธุ ร กิจ หลัก ของบริษั ท แม ้ว่า จะมีร ายได ้ลดลงค่อ นข ้างมากเมื่อ เทีย บกั บ ช่ว งเวลา
เดียวกันในปี ทผ
ี่ า่ นมา แต่บริษัทได ้เพิม
่ ช่องทางในการหารายได ้ให ้หลากหลายขึน
้ รวมถึงการใช ้สินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยู่ให ้
่ ออนไลน์โดยใช ้คอนเทนท์ทบ
เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น ธุรกิจสือ
ี่ ริษัทเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ์ ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิ น
และธุรกิจ Non Broadcast ซึง่ เริม
่ สร ้างรายได ้ให ้กับบริษัทแล ้ว
จากการทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่วนทีไ่ ม่สอดคล ้องกับ ค่าใช ้จ่าย ทาให ้กาไรสาหรั บ งวดมีการเปลีย
่ นแปลงมากกว่า
ร ้อยละ 20 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ทางฝ่ ายจัดการได ้อธิบายเหตุผลของการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว
รวมทัง้ มาตรการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
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ธุรกิจโทรท ัศน์
ไตรมาส 1 ปี 2559 บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจโทรทัศน์จานวน 250 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 35 เมือ
่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยธุรกิจโทรทัศน์ของ อสมท มีโครงสร ้างรายได ้แยกตามประเภทดังนี้
 รายได ้จากการขายโฆษณาคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 56
 รายได ้จากค่าเช่าเวลา คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 15
 รายได ้จากโครงการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจคิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 24
 รายได ้จากการดาเนินงานอืน
่ คิดเป็ นสัดส่วน ร ้อยละ 5
จากสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรง ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 เป็ นฤดูกาลทีม
่ ก
ี ารใช ้งบโฆษณาตา่ สุด (Seasonal)
่
ส่งผลให ้รายได ้จากการขายโฆษณาซึงเป็ นแหล่งทีม
่ าหลักของรายได ้ธุรกิจโทรทั ศน์ ของ บมจ. อสมท ลดลงกว่า
รอ
้ ยละ 38 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเ ดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ง เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ สถานี โ ทรทั ศ น์ ท ี่
่ งใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทเอกชน
เป็ นผู ้ประกอบการรายเดิม เนื่องจากงบโฆษณาถูกกระจายไปยังสถานีโทรทัศน์ชอ
่
หลายราย ได ้ลดงบประมาณในการโฆษณาทางสือโทรทัศน์ลง เพือ
่ เป็ นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บมจ. อสมท
ได ้ปรั บ กลยุท ธ์ก ารขายใหม่ ด ้วยการเข ้าเจรจาตรงกับ เจ ้าของสิน ค ้านอกเหนือ จากการขายผ่ า นมีเ ดีย เอเจนซี
โดยดาเนินการต่อเนือ
่ งมาตัง้ แต่ปลายปี 2558
ในด ้านการพั ฒ นาความสามารถในการแข่ง ขั น ของธุ ร กิจ โทรทัศ น์ บมจ. อสมท ได ้ด าเนิน การปรั บ ผั ง รายการ
โดยเน ้นสร ้างช่วงเวลาทีช
่ ัดเจนของรายการประเภทวาไรตี้ เกมโชว์ และละครซีรี่ส ์ มีรายการใหม่ทน
ี่ ่ าสนใจ เช่น
เลขท ้ารวย (ID Lucky Number), Life Cycling, ซิทคอมฟิ ตเนสสะเด็ดยาด และซีรส
ี่ ์ วัย-กล ้า-ฝั น (Part Time
The Series) และรายการเดิมทีม
่ แ
ี นวโน ้มได ้รับความนิยมมากขึน
้ เช่น ข่าวดังข ้ามเวลา, งานวัดเฟสติวัล, อาทิตย์
่ หาเศรษฐี (Cash Cab Thailand) และซิทคอมบริษัท ฮา ไม่จากัด นอกจากนี้ยังได ้จัดแคมเปญ
ติดโชว์, แท็กซีม
“เปิ ด สนุ ก สุข สนั่ น ” นาพิธก
ี ร ศิลปิ น ดารา ลงพื้นทีเ่ ล่นเกมส์และแจกของรางวัลให ้กับผู ้ชมช่อง 9 MCOT HD
่ ง 9 MCOT HD ลุ ้นรถ รั บ ทอง” เมือ
ทั่วประเทศ ซึง่ เป็ นกิจกรรมการตลาดต่อ เนื่องจาก “ดูชอ
่ ปลายปี 2558
โดยคาดว่าจะส่งผลให ้ความนิยมด ้านรายการ (Rating) มีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้
ธุรกิจวิทยุ
บมจ. อสมท ได ้วางรูปแบบ (Positioning) บุคลิก (Character) รวมถึงกลุม
่ เป้ าหมาย (Target Group) ของแต่ละคลืน
่
ทีบ
่ ริษัทดาเนินการอย่างชัดเจน และพัฒนาประสิทธิภาพทัง้ ด ้านการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ด ้วยการผลิต
รายการให ้ตรงความต ้องการของผู ้ฟั ง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อ สร ้างการมีสว่ นร่วมของผู ้ฟั ง (Audience
่ งสอน,
Engagement) ในแต่ละคลืน
่ เช่น FM 95 MHz จัดกิจกรรม “ซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ” สัญจรไปยังจังหวัดแม่ฮอ
FM 96.5 MHz จัดกิจกรรม “Talk Show ก ้าวต่อประเทศไทย” ฉลองครบรอบ 12 ปี คลืน
่ ความคิด, FM 99 MHz
จัดกิจกรรม “เดิน-วิง่ การกุศล A+ Charity Run 2016” นอกจากนี้ ยังได ้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจโดยนารายการ
่ เพือ
ของคลืน
่ วิทยุตา่ งๆ ออกอากาศทางแอพพลิเคชัน
่ เพิม
่ การเข ้าถึงของผู ้ฟั งในทุกกลุม
่ อายุทวั่ โลก
ไตรมาส 1 ปี 2559 บมจ. อสมท มีรายได ้จากธุรกิจวิทยุจานวน 194 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 5 เมือ
่ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2558 โดยมีโครงสร ้างรายได ้ดังนี้
 รายได ้จากวิทยุในส่วนกลาง ร ้อยละ 69
 รายได ้จากวิทยุในส่วนภูมภ
ิ าค ร ้อยละ 26
 รายได ้จากโครงการ (หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ) และรายได ้จากการจัดกิจกรรม ร ้อยละ 5
คลืน
่ วิทยุทม
ี่ ผ
ี ลงานโดดเด่น มีรายได ้สูงสุดในไตรมาสทีผ
่ ่านมา ได ้แก่ คลืน
่ ลูกทุง่ มหานคร FM 95 MHz, FM 100.5 MHz
News Network และ MET 107 MHz ตามลาดับ
่ ใหม่
ธุรกิจสือ
่ เพื่อใช ้ทรั พยากรทีม
บมจ. อสมท พั ฒนาและต่อยอดธุรกิจสือ
่ อ
ี ยู่ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด (Maximize utilization)
ประกอบด ้วยการดาเนินการผลิต และออกอากาศช่องดาวเทียม MCOT1 และ MCOT World การให ้เช่าช่องรายการ
บนดาวเทียมในระบบ C-Band และ Ku-Band และการสร ้างรายได ้โดยนาคอนเทนท์ทบ
ี่ ริษัทเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ์
่ ออนไลน์ เช่น YouTube, Website โดยมีรายได ้ในไตรมาสแรกปี 2559 จานวน 51 ล ้านบาท ลดลง
เผยแพร่ทางสือ
ร ้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ า่ นมา เนือ
่ งจากมีผู ้เช่าใช ้ช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band ลดลง
ธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำร
มีรายได ้ในไตรมาส 1 ปี 2559 จานวน 118 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยมีรายได ้
ั่ ส์ เคเบิล
จากสัญญาร่วมดาเนินกิจการกับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม ้นต์ และ บมจ. ทรูวช
ิ น
้
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ธุรกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรท ัศน์ระบบดิจต
ิ อล (BNO)
มีรายได ้จากธุรกิจการให ้บริการโครงข่ายโทรทัศ น์ระบบดิจต
ิ อลในไตรมาสแรก ปี 2559 จานวน 85 ล ้านบาท
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 77 จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ
่ ่านมา เนื่องจากมีลก
ู ค ้าเพิม
่ ขึน
้ ปั จจุบันโครงข่ายฯ ของ บมจ. อสมท
ครอบคลุมพื้น ทีม
่ ากกว่าร ้อยละ 80 ของครั ว เรือ นทั่วประเทศ ซึง่ เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
้ ำ่ ยรวม
ค่ำใชจ
ไตรมาส 1 ปี 2559 บมจ. อสมท มีคา่ ใช ้จ่ายรวมจานวน 906 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4 เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานเป็ นค่าใช ้จ่ายหลักคิดเป็ นร ้อยละ 69 ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด แม ้ว่าบริษัทจะมี
ค่าใช ้จ่ายในการจ ้างผลิตรายการเพิม
่ ขึน
้ จากรายการต่างๆ เช่น งานวัดเฟสติวัล, บริษัทฮาไม่จากัด , เลขท ้ารวย
(ID Lucky Number) และ ซิทคอมฟิ ตเนสสะเด็ดยาด แต่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช ้จ่ายในรายการทีผ
่ ลิตเองได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให ้ในภาพรวมค่าใช ้จ่ายดาเนินงานเพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยจากช่วงเดียวกันของปี 2558 นอกจากนี้
ยังควบคุมค่าใช ้จ่ายขาย และค่าใช ้จ่ายบริหารอย่างจริงจัง ส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวลดลงร ้อยละ 7 เมือ
่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2558
กำไรสุทธิ
จากสถานการณ์ ก ารแข่ง ขัน ทีร่ ุ น แรง รวมถึง การทีร่ ายได ้ลดลงในสัดส่ว นทีไ่ ม่ส อดคล ้องกับ ค่า ใช ้จ่า ย ส่ง ผลให ้
ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2559 บมจ. อสมท มีผลขาดทุนสาหรับงวดจานวน 152 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 1,482
เมือ
่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558
ิ และส่วนของผูถ
้ น
สินทร ัพย์ หนีส
้ อ
ื หุน
้
31 มีนำคม
2559
11,479
4,282
7,197

สินทรัพย์
ิ
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หน่วย : ล ้านบาท (สอบทานแล ้ว)
31 มีนำคม เปลีย
่ นแปลง
2558
ร้อยละ
11,642
-1
4,260
1
7,382
-3

ิ ทรัพย์รวม 11,479 ล ้านบาท หนี้สน
ิ จานวน 4,282 ล ้านบาท และมีสว่ นของ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสน
ผู ้ถือหุ ้นจานวน 7,197 ล ้านบาท โดยสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ยังสะท ้อนถึงสถานะทีม
่ ั่นคงของบริษัทดังเช่น
ทีผ
่ า่ นมา
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู ้อานวยการฝ่ ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผู ้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนนั กลงทุนสัมพันธ์
โทร 0 2201 6388
โทรสาร 0 2245 1854
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